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กรมคุมประพฤต ิ
 

 

• วิสัยทัศน  
 เปนมืออาชีพในการปองกันสังคม โดยการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน เพ่ือคืนคนดีสูสังคม
อยางย่ังยืน 

• พันธกิจ 

1. แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด และติดตาม
ชวยเหลือภายหลังปลอย ใหกลับตนเปนพลเมืองดี 

2. เสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขายในการดูและ แกไข บําบัด ฟนฟู
ผูกระทําผิด 

• ภารกิจตามกรมคุมประพฤต ิ

1.  งานคุมประพฤติ 

2. งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 

3. งานสงเคราะหผูกระทําผิด 
4. งานสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

• คานิยมรวม 

1. ซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม 

2.  โปรงใส ตรวจสอบได 

3.  ตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4.  มีความศรัทธา ภาคภูมิในวิชาชีพ และรักการใหบริการ 

5.  รับผิดชอบตอหนาท่ี 

6.  ทํางานเปนทีม 

7.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักการเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
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1. งานคุมประพฤติ 
  1. งานสืบเสาะและพินิจ  ดําเนินการสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิด จํานวน 66,319 คดี  
  2. งานคุมความประพฤติ ดําเนินการคุมความประพฤติ คดีรับใหม จํานวน 157,229 ราย 
      ผลการดําเนินงาน 
      คุมประพฤติเสร็จไปท้ังสิ้น จํานวน 166,014 ราย โดยพนคุมดวยดี จํานวน 132,479 ราย 
      ปจจุบันอยูระหวางคุมความประพฤติ จํานวน 175,476 ราย และมีการกระทําผิดซํ้า รอยละ 26.27  

2. การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
  1. ดําเนินการตรวจพิสูจนผูเสพยาเสพติด จํานวน 95,091 ราย 
  2. ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 90,621 ราย  
      ผลการฟนฟูฯท่ีเสนอคณะอนุกรรมการท้ังสิ้น จํานวน 94,060 ราย โดยผลการฟนฟูฯ เปนท่ีพอใจ 
จํานวน 69,009 ราย 
      ปจจุบันอยูระหวางการฟนฟูฯ จํานวน 163,454 ราย และมีการเสพซํ้า รอยละ 14.78 

3. หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 

  กรมคุมประพฤติไดพัฒนาหลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว เพ่ือใหสถานฟนฟูฯ 

บําบัดผูเขารับการฟนฟูฯ เปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง ซ่ึงกรมคุมประพฤติไดดําเนินการดังนี้ 

  1. จัดทําหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว  

  2. จัดประชุมชี้แจงและซักซอมความเขาใจในการใชคูมือมาตรฐานแกนกลางแกผูบริหารสถานฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติท่ีมีสถานฟนฟูในพ้ืนท่ี 

  3. จัดอบรมบุคลากรของสถานฟนฟูฯใหสามารถปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานแกนกลางได 

  4. ตรวจสอบคุณภาพการบําบัดฟนฟูของสถานฟนฟู เพ่ือนํามาสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดของครูฝก 

  5. พัฒนาศักยภาพครูฝกของสถานท่ีฟนฟู เพ่ือใหสามารถดําเนินการฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. ติดตามผลการดําเนินงานฟนฟูฯ ตามหลักสูตรแกนกลางในหนวยงานนํารอง 6 แหง เพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

4. การจัดทําหลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรับศูนยฟนฟูฯ ปตตานี 
  กรมคุมประพฤติไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทําหลักสูตรการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดสําหรับศูนยฟนฟูฯ ปตตานีในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต  ซ่ึงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใช
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางเปนหลัก  แตมีการปรับตารางประจําวันใหเขากับวิถีชีวิตอิสลาม  ปจจุบันอยูระหวาง
การสังเคราะหหลักสูตรศาสนาอิสลาม เพ่ือใหผูติดยาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางยั่งยืน 

5. ดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน 
  กรมคุมประพฤติดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดท้ังทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสัยความประพฤติผาน
กิจกรรมแกไขฟนฟู ซ่ึงในรอบ 9 เดือนท่ีผานมา กรมคุมประพฤติจัดใหมีกิจกรรมแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน 
จํานวนท้ังสิ้น 244,060 ราย โดยจําแนกเปน 

สรุปผลการดําเนินงานของกรมคมุประพฤต ิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 
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  1. ผูถูกคุมความประพฤติ จํานวน จํานวน 127,884 ราย 
  2. ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด จํานวน 116,176 ราย 
   โดยมีกิจกรรมอบรมท่ีหลากหลาย ประกอบดวย การอบรมโปรแกรมพ้ืนฐาน การอบรมโปรแกรมเฉพาะดาน 
การใชกิจกรรมกลุมในการแกไขฟนฟู การอบรมความรูเก่ียวกับจราจร กฎหมาย และอาชีพ การอบรมธรรมะ 
คายจริยธรรม คายยาเสพติด และคายวิถีพุทธ 
  อีกท้ังยังไดจัดกิจกรรมเสริม สําหรับการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน ในสํานักงานคุมประพฤติ โดยในป 
พ.ศ. 2558 ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมดังกลาวจะเนนการติดตามผลและการดูแลตอเนื่อง 
เพ่ือใหเด็กสามารถดูแลตนเองใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเปนหลัก 
  นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติไดจัดทําแนวปฏิบัติตอผูกระทําผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา ซ่ึงอาจมีความเขมขนข้ึน
ตามระดับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด เสนอตอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยบนถนน 

6. โครงการสรางงาน สรางอาชีพ ใหกับผูรับบริการท่ีอยูในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 
  การดําเนินงาน กรมคุมประพฤติไดออกแนวทางการชวยเหลือสงเคราะหเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ ใหแก
ผูรับบริการของกรมคุมประพฤต ิโดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีการทํา
แผนบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ี จํานวน ๘๘๖ หนวยงาน 
  ผลการดําเนินงาน  มีดังนี้ 
  ๑. สํารวจความพรอมและความถนัดของผูกระทําผิดดานการประกอบอาชีพ โดยพนักงาน 
คุมประพฤติ/เจาหนาท่ีของสํานักงานจัดหางานจังหวัด จํานวน ๓5,298 ราย  
  ๒. มีแหลงงาน / สถานประกอบการในพ้ืนท่ีท่ียินดีรับผูกระทําผิดเขาทํางาน จํานวน ๑,๙61 แหง  
  ๓. จัดใหผูกระทําผิดในทุกกลุมภารกิจไดเขารับการฝกอาชีพตามความถนัดของผูกระทําผิด จํานวน 
9,125 ราย ไดแก ชางยนต ชางซอมเครื่องยนตเล็ก ชางสี ชางเชื่อม ชางกอสราง เพาะเห็ด เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด    
ทําปุยชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร งานฝมือ และพรมเช็ดเทา เปนตน  
  ๔. จัดใหผูกระทําผิดเขาอบรมเพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดี และพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเตรียมรองรับ 
การประกอบอาชีพ จํานวน ๖๐๑ ราย  
  ๕. ผูกระทําผิดไดประกอบอาชีพ/ยกระดับฝมือ จํานวน ๑,๒22 ราย โดยมีผูกระทําผิด  
      - ประกอบอาชีพในสถานประกอบการซ่ึงเปนภาคี เชน หจก.มงคลคารเซ็ท จังหวัดอุบลราชธานี 
โรงแรมโขงภูหมอก อูยนตการเซอรวิส จังหวัดนครพนม หจก.เจซีเอ จังหวัดสกลนคร บริษัท SR supercenter 
หลมสักจังหวัดเพชรบูรณ รานซอมรถจักรยานยนตชางวัฒน รานมังกรฟา จังหวัดอุทัยธานี บริษัทไทยยูนิฟูด 
บริษัทไบโอเทคไทล จังหวัดสมุทรสาคร รานเอ็ม เจ มอเตอรอํานาจเจริญ บริษัทโตโยตา สุโขทัย จํากัด บริษัทบอลอ 
ปโตเลียม จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ตโบตลากูน เปนตน 
      - ประกอบอาชีพอิสระ เชน ชางปูกระเบื้อง ชางซอมรถจักรยานยนต ชางเสริมสวย ชางตัดผม คาขาย 
และเลี้ยงสัตว เปนตน 
      - ไดรับการยกระดับการประกอบอาชีพ เชน อาชีพทางดานชาง งานฝมือ เปนตน  
      - ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ดานชาง เปนตน  
  ๖. จางผูกระทําผิดเขาทํางานตามโครงการคืนคนดีสูสังคม จํานวน 250 ราย  
  ท้ังนี้ ไดมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนใหผูกระทําผิดมีอาชีพอยางยั่งยืน  

7. การทํางานบริการสังคม 
  กรมคุมประพฤติ ไดจัดผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน  93,215 ราย 
เพ่ือใหผูกระทําผิดไดมีจิตสํานึกและชดเชยใหกับสังคม รวมถึงไดมีการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการรวมกับภาคี
ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
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กรมคุมประพฤติไดมีการรณรงคเพ่ือลดอุบัติเหตุท่ัวประเทศ มีโครงการถนนปลอดภัยจากการเมาไมขับ มีกิจกรรมเพ่ือ
ปรับทัศนคติแกผูถูกคุมความประพฤติในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา ตลอดท้ังไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 มีเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 19,506 คน 
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนท้ังสิ้น 15,352 คน 
  นอกจากนี้กรมคุมประพฤติไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาท่ีข้ันพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย โดยประชาสัมพันธใหผูตองกักขังแทนคาปรับทราบถึงสิทธิตามกฎหมายในการยื่นคํารองขอทํางาน
บริการสังคมแทนคาปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 อยางไรก็ตามการทํางานบริการสังคม จะมี
รูปแบบการทํางานท่ีเปนทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดแทนการลงโทษจําคุก จํานวน 11,330 คน 

8. การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  1. งานอาสาสมัครคุมประพฤติ 
      ปจจุบันกรมคุมประพฤติมีอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) จํานวน 20,349 คน และมีศูนย
ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จํานวน 680 ศูนย ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานดานคดีสืบเสาะขอเท็จจริง จํานวน 2,587 คดี 
2. การปฏิบัติงานแกไขฟนฟูผูกระทําผิด จํานวน 19,318 คดี 
3. คดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 21,626 คดี 
4. การติดตามผล/ชวยเหลือผูพนการคุมความประพฤติ จํานวน 3,681 คดี และผูผานการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 3,879 คดี 
  2. โครงการเครือขายยุติธรรมชุมชน 
      ปจจุบันกรมคุมประพฤติ มีสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน จํานวน 69,229 คน และมีศูนยยุติธรรม
ชุมชน จํานวน 741 ศูนย ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การใหขอมูลเพ่ือหาขอเท็จจริงเบื้องตนในข้ันตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจนเครือขายฯจํานวน 
2,242 คน จํานวน 1,737 เรื่อง 

2. การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด เครือขายฯ จํานวน 13,910 คน จํานวน 38,943 เรื่อง 
3. การชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอย/ภายหลังพนคุมความประพฤติเครือขายฯ 

จํานวน 2,409 คน จํานวน 3,026 เรื่อง 
4. การใหคําแนะนําเพ่ือลดขอพิพาทและความขัดแยงในชุมชนเครือขายฯ จํานวน 2,700 คน จํานวน 

3,136 เรื่อง 
5. ปฏิบัติงานท่ีศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 741 ศูนย 

9. โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตในภารกิจกรมคุมประพฤต ิ
  โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใตในภารกิจกรมคุมประพฤติ ซ่ึงประกอบดวย 
โครงการอบรมเครือขายเยาวชนปองกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) เปนโครงการเชิงรุกโดยนํากลุมเด็กเยาวชน 
ซึ่งผานการอบรมตามโครงการนี้ เขามามีสวนรวมเปนเครือขายกับภาครัฐ โดยรวมคิด รวมวางแผน รวมพัฒนา
แผนดินเกิด อันจะเปนพลังในการพัฒนา และลดความหวาดระแวง ซ่ึงจะนํามาซ่ึงสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดอยางยั่งยืน โดยจัดอบรมจํานวน ๓ รุน โดยมีผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คน นอกจากนี้ยังมีโครงการจัด
คายแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (คายภูมิบุตรา) เพ่ือเปนการแกไขปรับเปลี่ยนระบบความคิดของผูกระทําผิดใหเลิก
เก่ียวของยาเสพติดอยางเด็ดขาด สรางจิตสํานึกในการรักชาติ โดยจัดอบรมไปแลว 47 รุน จํานวน 3,089 คน 
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10. โครงการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติ (EM) 
  กรมคุมประพฤติไดนํากําไลขอเทา ซึ่งเปนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในระบบงาน
คุมประพฤติ (EM)  โดยใชควบคูไปกับระบบการคุมประพฤติ อันเปนนวัตกรรมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด เพ่ือ
เปนทางเลือกของศาลสําหรับใชประกอบดุลพินิจพิจารณาในการเลี่ยงโทษจําคุก และเพ่ือสนับสนุนการพักการลงโทษ  
อันเปนการแกปญหาผูตองขังลนเรือนจําและลดผลกระทบของผูกระทําผิดจากการตองโทษจําคุก ซ่ึงเปนการสราง
ความม่ันใจตอสังคม รวมท้ังเปนทางเลือกในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยหลีกเลี่ยงฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว
ในรายท่ีไมจําเปน เพ่ือใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพสามารถใชชีวิตอยูในสังคมได ซ่ึงในรอบ 9 เดือนท่ีผานมาได
ดําเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสกับผูกระทําผิด จํานวนท้ังสิ้น 2,285 ราย แบงเปนผูกระทําผิดตามมาตรา ๕๖ 
จํานวน 485 ราย เด็กและเยาวชน จํานวน 43 รายและผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
จํานวน ๑,757 ราย โดยกรมคุมประพฤติไดดําเนินการสาธิตใชเครื่องมือฯ แกศาล มีการอบรมความรูแก
ผูปฏิบัติงาน การสัมมนาผูมีอํานาจสั่งใชงานและจะมีการทบทวนปรับปรุงการใชเครื่องมือฯ ตลอดจนการขยายพ้ืนท่ี
ใชเครื่องมือฯ  

 11. การบูรณาการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และโครงการกําลังใจ 
(ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) 
  กรมคุมประพฤติไดเขารวมการประชุมคณะอํานวยการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 องคประธานไดดําริวาในการดําเนินโครงการของ
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑและกรมคุมประพฤติ มีลักษณะท่ีแตกตางจากหนวยงานอ่ืน 
จึงไดมีการประชุมหารือเก่ียวกับการทํางานรวมกันระหวาง ๓ หนวยงานหลัก และสํานักงาน ป.ป.ส.ในฐานะ
ผูรับผิดชอบหลักดานการแกไขปญหายาเสพติดเขารวมประชุม ผลการประชุมไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
หรือโปรแกรมกลางเพ่ือใชในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดท่ีเปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  และมีระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมรองรับ โดยสมาชิกโครงการกําลังใจรวมกันท้ัง 3 กรม  และใหสํานักงาน ป.ป.ส.นําโครงการ
ดังกลาวไปกําหนดไวเปนยุทธศาสตรชาติเพ่ือจะไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการตอไป โดยไดจัดทํา
หลักสูตรหรือโปรแกรมกลางท่ีจะใชในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดสําหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE และ
โครงการกําลังใจ โดยกําหนดใหมีองคประกอบ 4 ดาน คือ สรางภาวะผูนํา ทักษะชีวิต การพัฒนาอาชีพและการ
สรางจิตสํานึก และไดเชิญท่ีปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE (หมอมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ) มาชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยปจจุบันหนวยงานในกลุมพัฒนา
พฤตินิสัยอยูระหวางสังเคราะหโปรแกรมการแกไขฟนฟู เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในภารกิจประจําตอไป 

12. การยกระดับการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
  การยกระดับการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานขอกําหนดกรุงเทพ 

    กรมคุมประพฤติปฏิบัติงานแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยยึดหลักการทางกฎหมาย ระเบียบตางๆ และ
ดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานตามขอกําหนดสหประชาชาติวา
ดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดท่ีเปนหญิง 
(United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures of 
Women Offenders: Bangkok Rules) หรือ ขอกําหนดกรุงเทพ โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาแนวทางการสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิดหญิงใหสอดคลองกับขอกําหนดกรุงเทพ 
 2. การนํารองการปฏิบัติตอผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับบําบัดท่ีเปนผูหญิง  
 3. การจัดแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีมีผลกระทบรุนแรงตอความสงบสุขของ
บานเมืองโดยมียุทธศาสตร ดังนี้ 
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    (1) สรางเสริมครอบครัวอบอุนมีภูมิคุมกันและรูเทาทันปญหา 
  (2) สงเสริมสื่อสารมวลชนเพ่ือการเสริมพลังสรางสังคมสงบสุข 
   (3) สงเสริมภาคประชาสังคมสนับสนุนเด็กดี และใหโอกาสเด็กท่ีกาวพลาด 
   (4) รัฐรวมพลังสรางเด็กดีมีวินัย 

13. การตางประเทศ 
 1. การสัมมนาเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (The Seminar on 
Promoting Community-based Treatment in the ASEAN Region)  
 2. ความรวมมือกับสถาบัน UNAFEI ในการพัฒนาบุคลากรดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน  
 3. การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  4. โครงการจัดทําสื่อและแบบเอกสารคูขนานสองภาษา (ไทย-เมียนมาร, ไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา และ
ไทย-บาฮาซาอินโดนีเซีย) สําหรับใชในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

14. การพัฒนากฎหมาย 
 - อยูในข้ันรางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 1 ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
 - รางพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฉบับท่ี … (พ.ศ. ....) และกรมคุมประพฤติไดเสนอ
รางพ.ร.บ.ฟนฟูฯ ตอกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงไดมีมติให
สํานักงาน ป.ป.ส. นําราง พ.ร.บ. ฟนฟูฯ ไปรวมกับรางประมวลกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด  

แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีสําคัญ 

  1. การขับเคลื่อนการดําเนินงานบานสงเคราะหคุมประพฤติ (บานก่ึงวิถีเพ่ือการสงเคราะห) โดยภายใน
เดือนมีนาคม 2559 จะมีบานสงเคราะหคุมประพฤติอยางนอย 13 แหง 
  2. การพัฒนามาตรฐานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว โดยมีการติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาบุคลากรในศูนยฟนฟูฯ อยางตอเนื่อง 
  3. การสรางงาน สรางอาชีพ ใหกับผูกระทําผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยมีการพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหผูกระทําผิดมีอาชีพอยางยั่งยืน 
  4. การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ท้ังนี้จะขยายใหมีอาสาสมัคร 
คุมประพฤติในหมูบานและสนับสนุน/ชวยเหลือภารกิจของกระทรวงยุติธรรมอยางตอเนื่อง 
  5. การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติ (Electronic Monitoring : EM) 
โดยจะมีการทบทวนปรบัปรุงการใชเครื่องมือตลอดจนการขยายพ้ืนท่ีในการใชเครื่องมือฯ 
  6. การเตรียมความพรอมดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในกลุมประชาคมอาเซียน โดยจะออกแบบ
ปรับปรุงเพ่ือยกระดับมาตรฐานกระบวนงานการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนระหวางประเทศอาเซียน 
  7. การพัฒนางานสืบเสาะและพินิจ โดยปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เสริมสรางองคความรูแกบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือสรางความ
เชื่อม่ันใหแกผูสั่งใชงาน และเพ่ือใหผูกระทําผิดไดรับการลงโทษอยางเหมาะสม 

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 
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